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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0171/2006, Miguel Garciá Cacho, Espanjan kansalainen, miesten 
syrjinnästä, joka johtuu perhe-eläkkeiden ja vanhuuseläkkeiden erilaisesta kohtelusta
Espanjan lainsäädännön mukaisissa pakollisissa vanhuus- ja 
työkyvyttömyyseläkevakuutuksissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Espanjan laki 9/2005 on syrjivä, koska se pitää perhe-
eläkkeitä lakisääteisten yleisten vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkejärjestelyjen kanssa 
yhteensopivina, mikä puolestaan ei päde vanhuuseläkejärjestelmiin. Koska perhe-eläkkeet 
yleensä maksetaan naisille, jotka siten saavat paremman kohtelun kuin vanhuuseläkkeen 
saajat, jotka yleensä ovat miehiä, vetoomuksen esittäjä perustelee, että tässä tosiasiassa on 
kyse yhdestä epäsuoran syrjinnän muodosta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 5. heinäkuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007.

Tausta:

Vetoomuksen esittäjä valittaa syrjivästä kohtelusta tiettyjen eläkkeiden soveltuvuudesta
Espanjassa. Espanjassa hyväksyttiin viime vuoden kesäkuussa laki 9/2005, jonka mukaan 
perhe-eläkkeitä pidetään lakisääteisten yleisten vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkejärjestelyjen 
(SOVI) kanssa yhteensopivina, kun taas vanhuuseläkejärjestelmiin näitä säännöksiä ei 
sovelleta. Hänen mielestään henkilö ei ole oikeutettu saamaan vanhuuseläkettä ja SOVI-
vakuutuksen vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä.

Verkkosivun "Seguridad Social" (http://www.seg-
social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=6), mukaan 6. kesäkuuta päivätty laki 
9/2005, joka tekee pakolliset vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuksen (SOVI) eläkkeet 



PE 386.618v01-00 2/2 CM\660014FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

sosiaaliturvajärjestelmän leskeneläkkeiden kanssa yhteensopiviksi, onkin muuttanut
täydellistä ristiriitaisuutta, joka oli luonteenomaista aikaisemmille SOVI-eläkkeille.

Siten 1. syyskuuta 2005 lähtien SOVI-eläkkeen saaminen on Espanjan 
sosiaaliturvajärjestelmään perustuvien leskeneläkkeen saantia koskevien sääntöjen mukaista. 
Kenenkään henkilön, joka täyttää näiden eläkkeiden saamista koskevat 
kelpoisuusvaatimukset, ei enää tarvitse valita niiden kesken ja molempia eläkkeitä voidaan 
saada samanaikaisesti.

Kantelijan mielestä nämä säännökset eivät ole ainoastaan tarpeettomia, koska jo laki sinänsä 
määrittelee ylärajat, jotka tekevät tämän eläkejärjestelyjen ristiriitaisuuden todelliseksi, vaan 
niissä näyttää myös olevan kyse epäsuorasta sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä, kun 
otetaan huomioon, että yhdistettyjä SOVI-eläkkeitä ja perhe-eläkkeitä saavat yleensä naiset.

Oikeudellinen arviointi:

Sosiaaliturvaan kuuluviin leskeneläkkeisiin sovelletaan miesten ja naisten tasa-arvoisen 
kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä
19. joulukuuta 1978 annettua neuvoston direktiiviä 79/7/ETY. Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan 
mukaan "tätä direktiiviä ei sovelleta jälkeenjääneille suoritettavia etuuksia koskeviin 
säännöksiin". Näin ollen tasa-arvoisen kohtelun periaatetta, josta on säädetty neuvoston 
direktiivin 79/7/ETY 1 artiklassa, ei sovelleta perhe-eläkkeiden yhteydessä.

Näin ollen Espanja voi vapaasti antaa perhe-eläkkeitä koskevia säännöksiä, jotka eivät ehkä 
ole yhteensopivia tasa-arvoisen kohtelun ja epäsuoran syrjinnän estämisen periaatteen kanssa.
Tämä vapautus perhe-eläkkeitä koskevan tasa-arvoisen kohtelun periaatteesta pätee myös 
sääntöihin, jotka koskevat perhe-eläkkeiden ristiriitaisuutta muiden eläkejärjestelyjen kanssa.

Näin ollen komissio katsoo, että perhe-eläkkeitä koskeva Espanjan lainsäädäntö on yhteisön 
oikeuden mukainen.


